
 
 

 

STROKOVNA EKSKURZIJA DIJAKOV 2.l PREDŠOLSKE VZGOJE NA GORENJSKO 

 

DATUM: 17. 6. 2021 

ODHOD: 6.50 BIVŠE KURIVO (Parkirno mesto nasproti I. OŠ Celje) 

 

ORGANIZATORICA: Barbara E. Hernavs, prof. 

Deli se 2. A 

Delitev razredov in spremljevalcev:  

1. avtobus: 2. h + 2. a/1: D. Centrih, prof., M. Skalicky, prof. 

2. a/2 in 2. j: A. Mlakar, prof., S.Šonc, prof. 

 

 

PROGRAM EKSKURZIJE 

Odhod avtobusa iz Celja ob 07.00 in vožnja v smeri proti Gorenjski. V dopoldanskem času si boste z 

vodniki spoznali Linhartovo Radovljico, najnovejši muzej Čebelarstva in se odpravili na voden 

interaktivni potep » S čebelico po Radovljici. Ob 13. uri je predvideno skupno kosilo v Hostlu pod 

Voglom (po izboru), na kar sledi voden strokovni ogled Zlatorogove dežele pravljic. Vrnitev v Celje je 

predvidoma med 18. in 19. uro. 

 

Obvezno je potrebno vremenu primerno obleko in obutev za gibanje v naravi, brezalkoholno tekočino 

in glede na individualne prehranjevalne potrebe še kakšen prigrizek. 

 

Za kosilo lahko izbirate med mesnim menijem (dunajski zrezek, pečen krompir, solata, sladica) in vegi 

menijem (pohan sir, pečen krompir, solata, sladica). V seznamu označite vrsto menija oz. če kosila ne 

boste izbrali. V tem primeru vam bo od skupnega zneska ekskurzije odšteto 7,50 eur. Za odjavo šolske 

malice poskrbite dijaki sami. 

 

Cena: 

Znesek ekskurzije boste poravnali s položnico. Znesek je preračunan na vse dijake in se lahko 

spremeni, glede na dejansko število udeležencev (strošek prevoza). 

 

 

Cena vključuje:  



Prevoz s sodobnim turističnim avtobusom, cestnine in ddv, program v Radovljici in Zlatorogovi dežela 

pravljic, kosilo .  

 

Stroškovnik: 

 

Avtobusni prevoz: 740€ dva avtobusa 

Vodenje po Radovljici: 2 eur po osebi 

Čebelarski muzej: 4 eur po osebi 

S čebelico po Radovljici: 3 eur po osebi 

Kosilo (opcijsko): 7, 50 eur po osebi 

Vodenje Zlatoroga dežela pravljic: 6 eur po osebi 

 

Skupaj stroški brez prevoza: 22, 50 eur s kosilom, 15 eur brez kosila 

 

 

 

 

PETEK, 18. 6. 2021 - NAGRADNI ORIENTACIJSKI ŠPORTNI DAN 

Dijaki in dijakinje 1. in 2. letnikov se ob 07.40 zberete na makadamskem parkirišču ob dvorani 
Zlatorog (Opekarniška cesta, Celje), kjer bosta START in CILJ orientacijskega pohoda. Bodite točni, 
primerno oblečeni in obuti za športni dan. Organizirane hladne malice na ta dan ne bo. Nagrada za 
najboljši razred na orientacijskem športnem dnevu bo nagradni dan v šolskem letu 2021/2022. 

 

17. in 18. 6. NE BO ORGANIZIRANE MALICE! 

 

 


